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Во-вторых, чтобы смягчить все последствия переходного периода, до 1 января 

2015 года женщинам оставили возможность выходить на пенсию в 55 лет. Но 

только при наличии трудового стажа не менее 30 лет и при условии увольнения 

с работы. При этом размер пенсии уменьшается на 0,5 процента за каждый 

полный или неполный месяц досрочного выхода на заслуженный отдых. 

Если женщина, которая таким образом раньше уйдет на пенсию, снова 

устроится на работу до достижения положенного пенсионного возраста, то 

выдача досрочной пенсии прекращается. Также проценты могут быть 

рассчитаны заново в том случае, если женщина устроится на работу уже после 

наступления пенсионного возраста. Но при этом откажется получать пенсию. 

Важное изменение заключается в том, что такие пенсии будут назначать 

только при наличии страхового стажа, необходимого для получения 

минимальной пенсии, который увеличится для женщин до 30 лет, а для мужчин 

– до 35 лет.  

Также оставили возможность досрочного выхода на пенсию 

чернобыльцам на два, пять или десять лет раньше.  

Кроме того в законе предусмотрена выплата надбавок как женщинам, так 

и мужчинам, которые добровольно решат уйти на пенсию позже. При этом 

отложить выход на пенсию разрешается даже на один-два месяца. 

Минимальный и максимальный периоды отсрочки также не предусмотрены – 

хоть на год, хоть на 20 лет. 

Прибавка дается гражданам в возрасте от 60 лет. Причем это касается как 

мужчин, так и женщин. Все, у кого стаж меньше 15 лет, будут получать вместо 

пенсии государственную помощь.  

  

Кострікова Ю.О. 

НТУ «ХПИ» 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДРУКОВАНИХ ЗАСОБІВ 

МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ 

Преса – друковані засоби масової інформації (періодичні друковані 

видання), які виходять під постійною назвою, з періодичністю один і більше 

номерів (випусків) протягом року. Під пресою розуміють газети, журнали, 

альманахи, збірки, бюлетені, рідше книги, листівки, що мають визначений 

тираж. 

Актуальність проблеми полягає в тому, що тисячі друкованих ЗМІ 

функціонують і тиражуються на території України. Вони мають значний вплив 

на аудиторію, ведуть діяльність пов'язану з підприємництвом, рекламою, 

політикою тощо. Діяльність ЗМІ є важливою частиною діяльності і побуту 

українців, тому вона повинна регулюватися нормативно-правовими актами. 

Діяльність друкованих засобів масової інформації – це збирання, 

творення, редагування, підготовка інформації до друку та видання друкованих 

засобів масової інформації з метою її поширення серед читачів. 
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Відносини,  пов'язані з діяльністю друкованих засобів масової інформації 

в Україні, регулюються Конституцією України, Законом України «Про 

інформацію»  та іншими законодавчими актами України. 

Діяльність друкованих засобів масової інформації забезпечується 

самостійністю її суб'єктів у всіх видах відносин, пов'язаних із  здійсненням  їх  

прав і обов'язків. Втручання в діяльність друкованих засобів масової інформації  

поза  межами, визначеними цим Законом, забороняється. 

Діяльність друкованих засобів масової інформації у сфері виробництва та 

розповсюдження реклами здійснюється відповідно до Закону України «Про 

рекламу». 

Діяльність  друкованих  засобів масової інформації, пов'язана з 

передвиборною агітацією чи політичною рекламою під час виборчого процесу 

або процесу референдуму,  провадиться з урахуванням  вимог законодавства  

про  вибори  та  референдуми. 

Друкований засіб масової інформації може видаватися після його 

державної реєстрації. Державній реєстрації підлягають всі друковані засоби  

масової інформації, що видаються на території України, незалежно від сфери 

розповсюдження, тиражу і способу його виготовлення. 

В Україні створена низка нормативно-правових актів, таких як Закон  

України «Про інформацію», Закон  України «Про друковані засоби масової 

інформації» та інші, що є чинними і створюють правові основи діяльності 

друкованих засобів масової інформації (преси) в Україні та встановлює  

державні гарантії їх свободи. 

 

Косьяненко К. А. 

НТУ «ХПИ» 

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ НА 

ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В УКРАИНЕ 

Формирование гражданского общества – важная проблема развития 

модернизационных процессов. Она всегда существует и остается актуальной, 

начиная с античных времен. Очевидно, что гражданское общество является 

базисом прогрессивного развития государства, инициатором в нем 

рациональных изменений. В свою очередь страна защищает принципы 

самоуправления всех негосударственных организаций, которые формируют 

гражданское общество. 

Фундаментальным фактором для становления гражданского общества 

является правовая социальная идентичность. По мнению многих 

исследователей правовая социальная идентичность  представляет собой 

«полное осознание человеком, гражданином своей социальной роли, места в 

социальной структуре общества, выработку самосознания представителя 

класса, члена партийной группы, все более широкое включение в социально-

правовые отношения, наполненные их личностным содержанием». 


